
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  160: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  160-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:35(  ؟.لھا نبتت إن لحيتھا المرأة حلق حكم ما - 1

  ) 00:01:47(  ؟.مكروه العيدين بين الزواج ھل - 2

  ) 00:02:20(  ؟.شخص لتعزية رسالة إرسال حكم ما - 3

 دون بالعمامة صلى والس?م الص?ة عليه أنه أو الرأس حاسر ھو و صلى أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ثبت ھل - 4

  ) 00:03:00(  ؟.القلنسوة

  ) 00:06:15(  ؟.المسجد تحية تصلي أن دون وتجلس للحائض المسجد لدخو يجوز ھل - 5

  ) 00:09:13(  ؟.نفاس دم جنينھا سقوط بعد المرأة من الخارج الدم ھل - 6

 اSدخار صندوق طريق عن سكن على يحصل أن الحالة ھذه في له يجوز فھل الملتزمين الغير إخوته مع سكن متزوج رجل - 7

  ) 00:10:00(  ؟.الربوي

  ) 00:11:04(  ؟.أحد منھا يستفيد Y لكي أخفاھا شخص من وقف كتب سرقة تجوز ھل - 8

  ) 00:13:51(  ؟.العمل على الحصول أجل من الجرائد في الصور نشر يجوز ھل - 9

  ) 00:16:59(  ؟.واجب للزواج الوالد استشارة ھل -  10

  ) 00:17:27) . (  اقتصد من عال وY استشار من ندم وY استخار من خاب ما(  حديث ضعف بيان -  11

  ) 00:18:30(  ؟. مختلط غير مكان في للتدريس تخرج زوجه يترك أن للزوج يجوز ھل -  12

  ) 00:25:50(  ؟.المسبل ص?ة تقبل ھل -  13

  ) 00:29:46(  ؟.إزاره مسبل إمام خلف الص?ة حكم ما -  14

  ) 00:31:04(  ؟.الكفر ب?د إلى بالمصحف السفر يجوز وھل ؟.ذكر فيھا بـُرقَـعات الحمام دخول يجوز ھل -  15

  ) 00:38:37(  ؟.بيت في جماعة على شخص تأمير يجوز ھل -  16

  ) 00:45:38(  ؟.التسابيح ص?ة عن سئل -  17

  ) 00:57:11(  ؟.شعورھن من يأخذن كن أنھن سلم و عليه هللا صلى النبي نساء عن ثبت ھل -  18

 ) 01:02:43(  ؟. مقابرھم في الكتاب أھل جنازة تشييع أو دفن يجوز ھل -  19

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة



  

  .تفضل بس ارفع صوتك :الشيخ 

  ...أو نبت يف وجهها شعر , امرأة خرج هلا حلية :السائل 

  .صحة وعافية, صحة وعافية :الشيخ 

  يعين ال تزيله؟ :السائل 

  .صحة وعافية :الشيخ 

  .نعم :الشيخ 

  السالم عليكم كيف حالك شيخنا؟ :السائل 

  .احلمد هللا خبري, وعليكم السالم :الشيخ 

  أستاذنا سؤال لو مسحت :السائل 

  تفضل. ارفع صوتك  :الشيخ 

  .بعض النساء يطلع عليهم شعر مثل اللحية :السائل 

  .اآلن سأل السائل, قبل قليل سأل السائل :الشيخ 

  .حول هذا السؤال :السائل 

  .نعم :الشيخ 

  ما اإلجابة؟ :السائل 

  جمتمعني الظاهر أنتم؟ :الشيخ 

  .ال واهللا ما أدري :السائل 

  .اآلن قبل دقيقة :الشيخ 

  اهللا شو كان اإلجابة؟ :السائل 

  .قلنا له فيها العافية, اإلجابة ما جيوز :الشيخ 

  .حىت لو كان الشعر طويل :السائل 

  . لك حلية حىت إن كان أطول من حليتك إن كان :الشيخ 

  

  طيب يا شيخ يف مسألة الزواج ما بني العيدين جائزة؟ :السائل 



  ما فهمت ماله عيد الفطر؟ :الشيخ 

  الزواج بني العيدين الفطر واألضحى يقولون مكروه؟ :السائل 

  .ال ليس مكروه :الشيخ 

  يعين ما فيه شيء؟ :السائل 

  . ال :الشيخ 

  

  هل تكون التعزية بالرسائل بدل أن يذهب الشخص لعزاء شخص؟, ةطيب يا شيخنا بالنسبة للتعزي :السائل 

  ما فهمت يعزي شخصا بإيش؟ :الشيخ 

  .يعين يبعث له رسالة فيعزيه فيها, بكتاب أو برسالة :السائل 

  ملاذا ما يروح يعزيه يف متجره يف حمله يف جامعه؟ :الشيخ 

  .نفرض إذا كان يف مكان بعيد مثل السعودية :السائل 

  . إذا افرتضت هيك عزيه بالكتاب والرسالة : الشيخ

  

ويقول إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم صلى , بعض اإلخوة يصلي بالناس باستمرار بدون عمامة :السائل 

  بالناس بدون عمامة ومتخذ هذا الفعل عادة؟

  الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالناس إماما بدون إيش؟ :الشيخ 

  .عمامة :السائل 

  ميكن أنت تقصد أنه بقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء رأس يعين مش بدون عمامة؟ :الشيخ 

  ...واهللا أنا هيك , غطاء الرأس :السائل 

  أنت شو تقصد وهو شو بيقصد؟ :الشيخ 

  .يعين اللي حيطها على رأسه سواء طاقية أو حطة أو أي شيء :السائل 

  فما هو سؤالك؟. امةالطاقية اهللا يهديه أنت وإياه ليس امسها عم :الشيخ 

  .صلى بدون غطاء رأسه باملرة :السائل 

  لفيت ودرت وقلت عمامة أو طاقية؟, ما قلت يل نعم, هاه قلت لك تقصد هيك :الشيخ 

  .ساحمين يا شيخ :السائل 



الرسول عليه السالم ما نقل عنه إال يف حديث ضعيف ال تقوم به , ساحمكم اهللا على تضييعكم لوقتنا :الشيخ 

أما أنه صلى , وهذا حديث ضعيف ال تقوم به حجة, أنه صلى والقلنسوة اليت هي الطاقية أمامه سرتةحجة 

, فكان يلبس ما تيسر له, بطاقية أو قلنسوة وليس عليها عمامة فهذا ممكن ألنه هذه عادة الرسول عليه السالم

ولكن ليس , فاألمر فيه يسر, وهكذا تارة عمامة على قلنسوة, تارة عمامة بدون طاقية, تارة طاقية بدون عمامة

لكن مل يكن من هديه عليه الصالة والسالم أن ميشي , اللي يتيسر يلبسه على رأسه, فيه تصنع وليس فيه تكلف

  .واضح, وبالتايل مل يكن من هديه عليه الصالة والسالم أن يصلي حاسر الرأس, يف الطرقات حاسر الرأس

  .نعم واضح :السائل 

  ريه شو عندك؟طيب غ :الشيخ 

  طيب هذا الرجل اللي يصلي حاسر الرأس ومتخذها عادة هل يف هذا شيء؟ :السائل 

  . مكروه خالف السنة :الشيخ 

  

  .أهال أهال تفضل عجل عجل :الشيخ 

  .سامعين, املرأة احلائض :السائل 

  املرأة احلائض ما باهلا؟ :الشيخ 

  دخل املسجد غري أال تطوف بالبيت؟أجاز هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ت :السائل 

  .أيوه :الشيخ 

  هل تصلي حتية املسجد أم جتلس يف املسجد؟ :السائل 

  .جتلس يف املسجد دون أن تصلي, ال جيوز هلا أن تصلي, جتلس بدون صالة :الشيخ 

  لكن إيش الدليل يف هذا يا شيخ؟, دون أن تصلي :السائل 

اصنعي ما يصنعه الحاج غير أال تطوفي وال ( : يف صحيح البخاري الدليل ما ذكرته من احلديث وهو :الشيخ 

ولكنه , فماذا يصنع احلاج؟ يدخل املسجد ويصلي ويطوف ويقرأ وجيلس كل ذلك مما أباحه الرسول هلا )تصلي 

  .استنثىن من اإلباحة الصالة والطواف يف البيت

  تصلي؟يعين يف هذا احلديث النبوي الشريف ال جيوز هلا أن  :السائل 

  .وهناك أحاديث أخرى يف أن املرأة ال تصلي وال تصوم ولكنها تقضي الصوم وال تقضي الصالة, أيوه :الشيخ 

  ...سؤال ثان  :السائل 



  اجعلوا اهلاتف واحدا . صوتك ذهب :الشيخ 

  

  بالنسبة للمرأة إذا أسقطت فهل يعترب الدم الذي ينزل منها دم نفاس أم ال؟ :السائل 

  .وال تطهر حىت ترى القصة البيضاء, هو دم نفاس, هو دم نفاس طبعا :الشيخ 

  إذا  يعترب دم نفاس؟ :السائل 

  نعم الو .أيوه  :الشيخ 

  

وأحد , وكل واحد متزوج وله أبناء, يسأل أحد اإلخوة عنده شقة فيها ثالث غرف ويسكن معه إخوته :السائل 

  سكن بطريق صندوق االدخار وهو ربوي؟ فهل جيوز له يف هذه احلالة أن حيصل على, اإلخوة سكري

  .ال جيوز :الشيخ 

  حىت للضرورة؟ :السائل 

  . ال جيوز :الشيخ 

  

  .نعود ألصل املسألة القدر نعم :الشيخ 

  .السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته :السائل 

  .وعليكم السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته ومغفرته :الشيخ 

  كيف حال شيخنا  :السائل 

  امحد اهللا اليك كيف أنت عساك طيب : الشيخ

  احلمد هللا بارك اهللا فيك :السائل 

  وفيك بارك :الشيخ 

  .ونفعنا بعلمك  :السائل 

  .اهللا حيفظك :الشيخ 

  ...فضيلة الشيخ سؤال يوجد إمام مسجد  :السائل 

  أين؟ :الشيخ 

, ومنع الناس من االنتفاع منها, عنده كتب وضعها يف مكان يف شوال فقال إا علي عهدة. يف مصر :السائل 



  فهل جيوز سرقتها؟, وفيها تفاسري وفيها كتب نافعة

  وينقلها إىل أين؟ :الشيخ 

  .ينقلها بعيدا عن األيادي واالنتفاع ا :السائل 

  ما أسألك؟, مسعتين :الشيخ 

  .نعم :السائل 

  ىل داره؟إىل جيبه إ, لكن أقول ينقلها إىل أين, أقول لك ما أقول يسرقها :الشيخ 

  .يف نفس املكان :السائل 

  .كيف يف نفس املكان؟  :الشيخ 

  . يف املنزل :السائل 

  .إذا كيف تسأل يسرقها وهو ينقلها إىل املسجد؟ :الشيخ 

  جيوز أنا أسرقها منه وأنتفع منها؟ :السائل 

  .أنا أقول لك إىل أين يسرقها ويضعها أين؟ :الشيخ 

  .يف شوال :السائل 

  والشوال حيمله إىل أين؟. وال قوة إال باهللا ال حول :الشيخ 

  .يف املنزل قريب من املسجد وقد أبعدها على أيدي الناس اليت تنتفع ذه الكتب :السائل 

  يا أخي وضعها أين اهللا يهديك؟ :الشيخ 

  .وضعها يف بيته :السائل 

  .هذا ما أقوله لك :الشيخ 

  .وضعها يف بيته :السائل 

  يف بيته؟ملاذا وضعها  :الشيخ 

  .على أا عهدة عليه :السائل 

  يعين أنت تعين أن هذه الكتب ال ينتفع ا رواد املسجد؟ :الشيخ 

  .أيوه نعم :السائل 

  طيب أال يوجد مسجد آخر ينتفعون به؟ :الشيخ 

  .نعم يوجد مسجد آخر ينتفعون به :السائل 



  يوجد أو ال يوجد؟ :الشيخ 

  .يوجد :السائل 

  واضح؟, ة حرام كاألصلإذا السرق :الشيخ 

  .واضح :السائل 

  طيب عنك شيء آخر؟  :الشيخ 

  

  هل جيوز نشر الصور يف اجلرائد اليومية؟ :السائل 

  هل جيوز إيش؟ :الشيخ 

  .نشر الصور :السائل 

  .أيوه يف اجلرائد اليومية :السائل 

  وز أو ال جيوز؟يعين فكرك حيللون وحيرمون حىت تسأل جي, وهؤالء اللي يطبعوا اجلرائد :الشيخ 

  .حنن ما لنا دعوة م حنن نسأل بأنفسنا حنن :السائل 

  إذا أنت تعين هل جيوز شراء اجلرائد؟ أنت تعين هل جيوز شراء اجلريدة؟, أنت بتقول نشر :الشيخ 

  .ال أعين شراء اجلريدة :السائل 

  إذن ماذا تعين؟ :الشيخ 

فطلبوا مين صورة شخصية ينشروها يف اجلريدة الرمسية , كرميأعين مسابقة معينة فلتكن حفظ القرآن ال :السائل 

  فهل جيوز نشر الصورة؟, من أجل جناحي يف هذه املسابقة

  يعين أنت تعين هل جيوز أن تعطيهم صورة لك لينشروها؟ :الشيخ 

  .نعم :السائل 

  .وين واقع أمرك؟ ال جيوز ال جيوز, وين سؤالك :الشيخ 

  . خرياوجزاكم اهللا, ال جيوز :السائل 

  ماذا تقصد بالنجاح تقصد دار الدنيا أم اآلخرة؟, وأنت حينما تنجح, وإياك :الشيخ 

  .اآلخرة طبعا :السائل 

  . والسالم عليكم, إن شاء اهللا :الشيخ 

  



  .واألخ مجال عاوز يتكلم معك, أنا أكلمك من الشونة اجلنوبية :السائل 

  .فليتفضل :الشيخ 

  . اهللا وبركاته  السالم عليكم ورمحة :السائل 

  وعليكم السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته :الشيخ 

  كيف حالكم خبري  :السائل 

  أمحد اهللا اليكم :الشيخ 

  كيف حالكم يف سؤال لو مسحت  :السائل 

  ماشي احلال صحة عجوز اتفضل :الشيخ 

  هل استشارة الوالد أو استئذان الوالد يف مسألة الزواج واجبة؟ :السائل 

  املستشري أعزب؟ :الشيخ 

  .نعم :السائل 

  ما دخل الدنيا بعد؟ :الشيخ 

  .لسه :السائل 

  . ألن الزواج يف اعتقادي فرض وليس سنة فقط, ال حتتاج إىل استشارة, ال :الشيخ 

  .ألنه إذا خشي على نفسه العنت :السائل 

يا ( : م كان يقول كما يف الصحيحنيألن النيب صلى اهللا عليه وسل, خشي من باب أوىل, أيوه, أيوه :الشيخ 

ومن لم يستطع فعليه , فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

فإذا كان الولد البار مستطيعا للزواج فعليه أن يطيع نبيه عليه الصالة والسالم قبل أن  )بالصوم فإنه له وجاء 

  .يطيع أباه وأمه

  .استشارة الوالد قد تدخل يف باب االستحباب يعين يستشريهطيب  :السائل 

  .على كل حال االستشارة خري, ال بأس :الشيخ 

ما خاب من استخار وال ندم من استشار وال عال " : ولكنها حكمة, كما قيل وقد روي حديثا وال يصح إسنادا

  .غريه, ك صاحبة الدين واخللقوقد خيتاران ل, االستشارة مفيدة وخاصة استشارة الوالدين "من اقتصد 

  .ونتمىن أن تدعو لنا بالتوفيق, جزاك اهللا عنا خريا :السائل 

  .أرجو لك ولنا التوفيق والسعادة يف الدنيا واآلخرة :الشيخ 



  .بارك اهللا فيك والسالم عليكم, اللهم آمني :السائل 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا ومغفرته , أهال ومرحبا :الشيخ 

  

  .نعم :الشيخ 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته :السائل 

  .وعليكم السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته :الشيخ 

  .عندي سؤال صغري لو مسحت :السائل 

  .كربه كربه حىت يكرب األجر  :الشيخ 

  هل جيوز أن يسمح الرجل لزوجته أن خترج للتدريس بلباس شرعي؟ :السائل 

  لكن ينقصه أين مكان التدريس وهل ختالط الرجال أو ال؟, ماش, كاملالسؤال هنا   :الشيخ 

  .ال ختالط الرجال :السائل 

  ال ختالط؟ :الشيخ 

  .نعم :السائل 

  يعين هي مدرسة بنات؟ :الشيخ 

  .نعم مدرسة بنات :السائل 

  وال يأتيهن الرجال؟ :الشيخ 

  .وال يأتيهن الرجال :السائل 

  معاشها راتبها؟, ولكن املعاش كيف هو؟, فيجوزإذا كان ذه القيود  :الشيخ 

  .من الوزارة :السائل 

  راتبها من يتمتع به هي أم أنت أم هو؟, ال ليس هذا السؤال :الشيخ 

  .هي وزوجها :السائل 

  وهل هي راضية؟, هي وزوجها :الشيخ 

  .نعم راضية :السائل 

  لكن هل هلا أوالد؟, طيب ال بأس بذلك يف هذه الشروط :الشيخ 

  .هلا أوالد :السائل 



  من يقوم على شؤوم؟ :الشيخ 

  .الوالد طبعا :السائل 

اآلن عكستم , والزوجة وزيرة الداخلية, الوالد وزير خارجية, هنا انعكست اآلية, هنا انعكست اآلية, آه :الشيخ 

  .النظام اإلهلي

  .سبحان اهللا :السائل 

وتصري , وهي خترج وتعلم, للي هو الزوج ينفخ ويطبخ ويكنسأنا خايف يأيت يوم يصري وزير اخلارجية ا :الشيخ 

  .هي وزيرة اخلارجية

  .وهو وزير الداخلية :السائل 

وهللا يف خلقه , أما لو كان يف أول الزواج أو كان قد ابتلي بالعقم, هذا قلب للنظام اإلهلي فال جيوز. أيوه :الشيخ 

أما وهناك هلا أوالد فيجب أن تقوم , ينفع اهللا ا البناتوهي متحجبة وملتزمة وال ختالط الرجال ف, شؤون وحكم

, الدار للنساء وليست للرجال, وجيب على الرجل أن حيقق وزارته بأن يقوم بعمل خارج الدار, على تربية أوالدها

فيها واآلية  ))وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلية األولى (( : ولذلك قال رب العاملني يف القرآن الكرمي

أو بدون , ولكنها خترج بدون ضرورة, فقد ال خترج وتتربج تربج اجلاهلية األوىل, حكمان قد يتالزمان وقد ينفكان

األصل يف النساء اجللوس ويف الرجال " : فاألصل يف املرأة كما يقول بعض العلماء الثابتني احملققني, حاجة ملحة

فضال عن واقع كثري من النساء , ي فيه بعض املواصفات الطيبةواآلن تنعكس اآلية يف هذا السؤال الذ "الربوز 

إذا كنت تسأل عن نفسك وزوجك , وهذا كله خالف الشرع, حيث يعملن يف الدوائر واملعامل واملصانع, اليوم

وإن كنت تسأل عن صاحب لك فأنا أكلفك أن تبلغ ما مسعت , فأمرها أن تلزم دارك وأن تفتش عن عمل لك

  .  والسالم عليكم, البالغوما علينا إىل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته :السائل 

  ...اال اذا كان هناك استثناء  :الشيخ 

  اهلاتف رن 

  .نعم :الشيخ 

  .السالم عليكم :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا :الشيخ 

  .كيف شيخي  :السائل 



  .أهال دكتور :الشيخ 

  .وقال إنه إن شاء اهللا سيستفيد الشيخأنا شفته للدكتور عصام  :السائل 

  .أرجو اهللا حيسن نيتك الطيبة :الشيخ 

  .اهللا يكرمك :السائل 

  .اهللا حيفظك :الشيخ 

  واألمور جيدة شيخي؟ :السائل 

  .وأنا شعرت بأثر مباشر بشيء من الراحة :الشيخ 

  .وإن شاء اهللا يوم الثالثاء القادم رايح يصري حتسن أحسن :السائل 

  .جزاكم اهللا خريا :الشيخ 

  .وإياكم يا شيخي :السائل 

  .وأن حيافظ على الصالة والطاعة, وأرجو لسميك اخلري :الشيخ 

  .اهللا يكرمك اللهم آمني :السائل 

  .وأنا إذا وجدت فرصة سأسارع إىل ذلك إن شاء اهللا, وأنت ال تنس من متابعتك له بالتذكري والنصيحة :الشيخ 

  .اهللا يكرمك ويعطيك الصحة, يدياهللا يكرمك يا س :السائل 

  .اهللا حيفظك وشكرا يا دكتور :الشيخ 

  .شيخي ال تنسانا من الكتب اللي أحتفت م طاهر :السائل 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته, اهال اهال يف أول فرصة إن شاء اهللا, على عيين ورأسي :الشيخ 

  .اتهوعليكم السالم عليكم ورمحة اهللا وبرك :السائل 

لكن , عقيدته ونصحه للناس , يف حمافظته على دينة, ما شاء اهللا هذا طبيب عزيز مثله يف األطباء  :الشيخ 

لذلك أنا أقول لعلمائنا , إىل اليوم ما ينتهي علم احلديث أبدا, حكمة اهللا ليظل دوالب العلم دائرا وماشيا

من , وهو يسمى بأمحد أيب ليلى, حتدث مع أخينا هذاهذا الكتاب بني يدي كنت أ, وإخواننا الذين يطبعون كتبنا

  .أهيئه للطبعة اجلديدة, فبني يدي األن الد األول من سلسلة األحاديث الصحيحة, إخواننا يف الزرقاء

  .نعم :الشيخ 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته :الشيخ 



  الشيخ ناصر؟ :السائل 

  .نعم :يخ الش

  كيف حالك يا شيخ؟  :السائل 

  .أمحد اهللا إليك :الشيخ 

  .عساكم طيبون :السائل 

  .طيبك اهللا حيا وميتا :الشيخ 

  .من منطقة اجلبيل, حنن نكلمكم من السعودية يا شيخ :السائل 

  منطقة إيش؟ :الشيخ 

  .منطقة اجلبيل :السائل 

  اجلبيل أين هذه؟ هل يف الشرقية؟ :الشيخ 

  .نعم يف املنطقة الشرقية :السائل 

  .أهال ومرحبا :الشيخ 

  .أخوكم يف اهللا حممد اهلاجري :السائل 

  .حممد اهلاجري :الشيخ 

  .عندي بعض األسئلة أثابكم اهللا :السائل 

  .أهال ومرحبا :الشيخ 

اود على شرط بالنسبة حلديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه الذي رواه أبو د, يا شيخ أحسن اهللا إليك :السائل 

بالنسبة للمسبل هل تقبل صالته يا شيخ؟ وما صحة , الذي فيه الرجل املسبل الذي قال له أعد وضوءك, مسلم

  هذا احلديث؟

  .قطعت علي استدراكي الذي مهمت به عليك, قطعت علي استدراكي عليك, آه :الشيخ 

  .الصحة  :السائل 

التأويل فرع , ألننا تعلمنا من أهل العلم, قبل كل شيء فكان ينبغي أن تسأل عن صحة احلديث, أيوه :الشيخ 

أما إذا ثبت ضعفه فحينئذ يقال كما , إذا صح احلديث ينبغي أن نتفقه فيه وأن ننظر على ماذا يدل, التصحيح

هذا امليت ال يستحق هذا العزاء؛ أي احلديث الضعيف ال ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتفقه , يقال يف بعض البالد

ولذلك يقولون املسبل إزاره هو آمث , فيه رجل جمهول, إمنا نستأصل املوضوع بالقول بأنه حديث ضعيفو , فيه



أنه ال , ألننا أيضا تعلمنا من أصول الفقه, لكن هو آمث وصالته صحيحة, كالذي يتختم بالذهب, أشد اإلمث

  ...رما جيوز إبطال صالة رجل مسلم جاء بأركاا وبشروطها رد أنه ارتكب إمثا حم

, كالذي يصلي ومرت أمامه امرأة فنظر إىل شيء من مفاتنها, وآخر سيئا صلى صالة صحيحة ولكنه أتى مبأمث

رد أنه ارتكب هذا , لكن ليس عندنا دليل يف الشرع يلزمنا بل جييز لنا أن حنكم على صالته بالبطالن, فهو آمث

  . احلرام

  واضح؟, لكن ال دليل على بطالن صالة الرجل املسبل إزاره, واإلسبال حرام, احلديث ضعيف: خالصة القول

  .أحسن اهللا إليك :السائل 

  . وإليك :الشيخ 

  

  هل أصلي خلفه؟, دخلت املسجد وهذا اإلمام مسبل :السائل 

عليك , لكن بدل أن تسأل هل تصلي خلفه, وملاذا ال تصلي خلفه ما دام عرفت أن الصالة صحيحة :الشيخ 

ويقولوا عنا يف , لكن ما تفعل كما كان أصحابك قدميا يفعلون بأمرائهم, ذكره باليت هي أحسنأن تنصحه وأن ت

, اسأل اهللا هذيك األيام اللي كان الشيخ العامل يشوف األمري وعباءته كثوب املرأة جيرها على األرض جرا: سورية

فعليك أن , لمة الطيبة تعمل عملهالكن الك, ما يف ضرورة ملثل هذه الشدة يف املعاملة, فيأخذ املقص ويقصها

  . هذا الذي أنصح به, أو عباءته, تنصحه وأن ال يطيل ثوبه أو جبته

  

  هل علي يف ذلك حرمة؟, دخلت احلمام وكان يف جييب القرآن :السائل 

  واضح؟, ال حرمة مادام أن القرآن يف جيبك مكنون حمفوظ :الشيخ 

  ما الدليل؟ :السائل 

  ى ما أقول؟هناك دليل عل :الشيخ 

  .نعم يا شيخ :السائل 

  تسأل هل هناك دليل على ما أقول؟ :الشيخ 

  .نعم :السائل 

وإمنا الدليل على من , الدليل ليس على من يتمسك باألصول والقواعد العلمية الفقهية, آه اجلواب :الشيخ 

اخلروج عنه إال بدليل شرعي  وأن هذا األصل ال جيوز, لعلك تعلم مثلي أن األصل يف األشياء اإلباحة, خيالفها



(( : وإمنا هناك اآلية املعروفة, هذا االستثناء ال وجود له البتة, ولكن استثين منها كذا, فيقال القاعدة كذا, ملزم

فإذا كان القرآن املصحف الكرمي كما قلت يف اجليب غري  ))ومن يعظم شعائر اهللا فإنها من تقوى القلوب 

وال فرق عندي بني مسلم ال حيفظ القرآن عن ظهر قلب وبني مسلم حافظ , انةظاهر فليس فيه شيء من اإله

وال فرق عندي بني , غري ظاهر فليس فيه شيء من اإلهانة, فكالمها سواء حينما يدخالن بيت اخلالء, للقرآن

هذا  ,فكالمها سواء حينما يدخالن بيت اخلالء, مسلم ال حيفظ القرآن عن ظهر قلب وبني مسلم حافظ للقرآن

وإمنا احلرج إذا  , فال حرج يف ذلك أبدا, الذي املصحف كالم اهللا يف جيبه وذاك كالم اهللا يف صدره فكالمها سواء

, كان املصحف ظاهرا ففي هذه الصورة فيه نوع من اإلهانة للمصحف اليت ال تليق بتعظيم شعائر اهللا عز وجل

  .هل عرفت دليلي؟

وقالوا بأنكم قلتم أن اهللا , أدري نقله صحيحي أم زادوا فيه أو أخلوا مسعت ممن نقل عنك وال, نعم :السائل 

وأن الرسول وصى بأن ال يؤخذ  ))وما كان ربك نسيا (( : أخرب رسوله صلى اهللا عليه وسلم, سبحانه عز وجل

لرسول ألمرنا ا, فمن باب أوىل لو يف كان ذلك حترمي, ووصى كيفية دخول بيت اخلالء, هذا القرآن لبالد الكفر

  هل هذا نقل عنكم صحيح يا شيخ؟, بعدم الدخول باملصحف احلمام

لكن هذا التفصيل الذي نقل , أريد أن أفهم بغض النظر أن هذا النقل ذا التفصيل غري صحيح: أوال :الشيخ 

  عين هل خيالف ما مسعت آنفا مين؟

  .كالمه موافق ملا قلت  :السائل 

ا من ذاك التفصيل أقول به فقد جاء يف الصحيحني من حديث عبد اهللا لكن شيئ, فإذا دعك والتفصيل :الشيخ 

...  

  .معذرة يا شيخ أنا مل أستأذنك :السائل 

  إيش هو؟ :الشيخ 

  .مكاملتنا مسجلة :السائل 

  .خري نور على نور إن شاء اهللا ولو مل تستأذن :الشيخ 

  .جزاكم اهللا خريا :السائل 

:  من حديث عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنهما قالأقول جاء يف الصحيحني. وإياك :الشيخ 

ال ( : ويف رواية ملسلم )نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو ( 

أو هو مقرون باحلديث , فهذا احلكم الشرعي فيه )تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو 



النهي عن السفر بالقرآن أو املصحف إىل أرض العدو ليس يا , ذلك يعين أن النهي ليس مطلقا, كمبعلة احل

وإمنا هو , واملقصود بالنيل هنا ليس هو اللمس فقط, مطلقا أو عاما وإمنا هو مقيد باخلوف من أن يناله العدو

نسافر باملصحف إىل أرض العدو وإال  فإذا أمنا هذه اخلشية جاز لنا أن, واإلهانة وحنو ذلك, الطعن والتمزيق

فإذا كان هذا احلديث ينهى عن السفر , سددنا طريق الدعوة إىل اهللا عز وجل برتك نقل كالمه إىل الكفار

وقد يكون يف , باملصحف إىل أرض العدو هلذا العلة فمعىن ذلك أنه جيوز لنا أن نسافر باملصحف إىل أرض العدو

فإذا كان حمفوظا مكنونا فال , قد يضطر أحدنا إىل أن يدخل احلمام أو املرحاضو , جيوبنا كما سألت عنه آنفا

هل , بأس من ذلك إطالقا ملا عرفت من أن األصل يف األشياء اإلباحة وعرفت أن ال ي عن ذلك إطالقا

  . انتهيت من أسئلتك؟

  

يعين نرجع , له يف بعض األمور نرجع, حنن جمموعة شباب نسكن يف بيت فأحدنا يف البيت وليناه أمرنا :السائل 

  هل يف ذلك حرج؟ , له إذا صار عندنا أمر أو هذا كمسؤول عنا أو كويل أو كأمري

  .ال حرج إذا مل يقرتن يف ذلك البيعة املزعومة يف هذا الزمان لعديد من األمراء واحلكام :الشيخ 

  .ليس هناك بيعة :السائل 

  .أيوه :الشيخ 

  .ورناحنن نرجع فيه ألم :السائل 

, بل وكاخلادم ترجعون فيه إليه يف حاجاتكم, كالعامل ترجعون إليه يف فتاويكم, هذا تنظيم مأمورين به :الشيخ 

لكن ال بيعة يف اإلسالم إال لواحد من بعد الرسول عليه السالم , فضال عن احلكيم ترجعون إليه يف معاجلة أموركم

  .وهو خليفة اإلسالم

, يا شيخ ما بايعنا وال كانت بيننا بيعة وال كان بيننا شيء: قلنا  ...ن فيما بيننا ال يكو : واحد قال :السائل 

إمنا نرجع إليه كويل لنا يف : وقلنا, ما بايعناه على خالفة أو شيء من هذا, ال يكون أمريين يف منطقة واحدة: قال

  .البيت

ألنه ال أمريان يف بلدة , ريا على الزوجةأي أن الزوج ليس أم, هذا القائل ينكر حقيقة شرعية وواقعية :الشيخ 

  .واحدة

هذا : فقلت له, وذلك الشخص وضعه ويل األمر ووضع ذلك األمري يف منطقته: قال, فقلت هلم ذلك :السائل 

ولكن حنن يف بيتنا حنن جمموعة من الرجال حبكم العمل جعلنا يف , الشاب وضعه ويل األمر كي يدير أمور البالد



سواء  , فلرتتيب أمورنا جعلنا شخصا نستفيد منه ونرجع له يف مشورة بعض األغراض, ع فيهالبيت الذي جنتم

فهل يف إنكاره , فأنكر علي يا شيخ, كانت منزلية أو سواء بعض األمور الدينية اليت م آخرتنا أو من هذا القبيل

  صحة؟

  .ال صحة, ال :الشيخ 

  .ال صحة يف إنكاره :السائل 

  .ا عرفت فالزمفإذ, أي نعم :الشيخ 

  لفظ األمري؟, جزاكم اهللا خريا :السائل 

  كيف؟  :الشيخ 

  .قلنا نرجع لألمري ذا اللفظ :السائل 

ولعل هذا هو السبب يف إنكار ذلك املنكر , ألنه سيتخذ حجة عليكم, هذا اللفظ ال يستعمل, ال :الشيخ 

  .عليكم

  .نعم ذا اللفظ :السائل 

  .نعم ال تستعمله :الشيخ 

  هال أعطيتنا عنوانكم؟, طيب بعد أسبوع أو أسبوعني قادمون إىل األردن, طيب إن شاء اهللا :ئل السا

  كيف؟  :الشيخ 

  .بعد أسبوعني إن شاء اهللا حنن قادمون إىل األردن :السائل 

  .أهال وسهال :الشيخ 

  ممكن عنوانكم يا شيخ؟ :السائل 

  .يف واحد من اإلخوان بدو حيكي معك :الشيخ 

  .يعطيكم العافية, السالم عليكم: أبو ليلى 

  .وعليكم السالم وإياكم :السائل 

يف بداية الشريط , من كلمات شيخنا اهللا جيزيك خري, يا أخي أنا أرسلت لكم أشرطة على اجلبيل: أبو ليلى 

  هل وصلتكم؟, يكون مكتوب سلسلة اهلدى والنور

  أرسلتها إىل من؟ :السائل 

  .ع األشرطة يف اجلبيللبعض احملالت يف بي: أبو ليلى 



  الصديق أم ابن تيمية؟ :السائل 

  .امسه عاطف سعيد, يف أخ لنا كان موجود عندكم. ال أدري: أبو ليلى 

  .عاطف سعيد ما أعلم شيئا عن هذا الشخص :السائل 

لفون عندي جمموعة كبرية لشيخنا يف األشرطة فتتصل يب غدا أو بعده على هذا الت, على كل إذا تريد: أبو ليلى 

  .الزرقاء 985317: سجل من اليمني, أعطيك إياها, هنا بالزرقاء

  .ما امسك :السائل 

  .حممد أبو ليلى: أبو ليلى 

  .أعطنا شيخنا :السائل 

  .السالم عليكم :الشيخ 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته :السائل 

  ...أنتم إذا جئتم  :الشيخ 

  .عنيإن شاء اهللا نأتيكم بعد أسبو  :السائل 

  .وبس, قرب مدرسة البنات الثانوية, عمان ماركة اجلنوبية: أنتم إذا جئتم إن شاء اهللا فعنواين :الشيخ 

  .هو بالقرب من جبل مهالن :السائل 

مش  , يعين بيننا وبني املدرسة مئة ومخسني مرت, هو جبل مهالن قريب منا لكن هذا العنوان أقرب منا :الشيخ 

  .كيلومرت

  .ثابكم اهللاطيب أ :السائل 

  .ويكون رقمنا معكم إن شاء اهللا, أهال وسهال وإذا أشكل عليكم األمر اتصلوا بنا هاتفيا :الشيخ 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا ودعواتكم يا شيخ :السائل 

  .وعليكم السالم وبارك اهللا فيك :الشيخ 

  .ساحمنا يا شيخ: أبو ليلى 

  .عفوا ما صار شيء :الشيخ 

إله إال اهللا من التأويل أولئك أولوا النصوص يف العقيدة وأولئك أولوا النصوص يف الفقه ال  ... :الشيخ 

  .واألحكام

  .نعم, وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته :الشيخ 



  هل أنت مشغول يا شيخ فال تستطيع أن تتحدث؟ :السائل 

  إيش عندك؟, تفضل :الشيخ 

, يف بعض طالب العلم كأم يقولون يف هذا احلديث شيء, يحكنا نراجع نتدارس حديث صالة التساب  :السائل 

ألن الصالة هذه مل يأت هلا هيئة , وعندما تدارسنا السند فكان يتكلمون عن املنت ويذكرون أن املنت قدح فيه

  فالسؤال هل تكلم أحد يف املنت؟, سابقة وال معتادة

  .تكلم بعضهم كما نقلت عن بعضهم :الشيخ 

  لم يف املنت؟يعين تك :السائل 

يعين قالوا إن هذه , أقول تكلم بعضهم كما تكلمت أنت عن بعضهم, أنا ما أقول تكلم يف املنت :الشيخ 

  . هذا الذي قالوه, الصالة ختالف هيئات الصالة املعروفة الثابتة

  من من املشهورين أو املعروفني يف هذا الفن؟ :السائل 

  .اجلوزيإمامنا ابن تيمية ومن قبله ابن  :الشيخ 

  .رواه يف املوضوعات :السائل 

لعلك , وال قيمة هلا يف نقد املتون احلديثية, ألن هذه العلة علة منطقية عقلية, لكن كالمه مردود. أيوه :الشيخ 

فهذه صالة متيزت على كل الصلوات , تذكر معي صفة صالة الكسوف وأا ركعتان يف كل ركعة ركوعان

على الرغم من خمالفة احلنفية هلذه , ت احلديث بذلك عن الرسول عليه السالمفماذا يضر بعد ثبو , املعهودة

جيب على كل حديثي يتوجه إىل نقد األحاديث أن يكون نقده إياها من , فما يضر هذا النقد إطالقا, الكيفية

لناقد ولكن إذا مل يثبت احلديث حديث ما من حيث إسناده حينئذ يتوجه ا, حيث إسنادها ال من حيث متوا

  .فيصبح احلديث ضعيفا سندا منكر متنا, إن كان عنده منطق إىل نقد املنت أيضا

أنه قد يكون إسناد , وإياك أن تغرت أنت أو غريك مبا جاء يف مقدمة ابن الصالح وغريها من كتب املصطلح

والبد , اقعهألن هذا الكالم على إطالقه ليس صحيحا يف و , إياك مث إياك, احلديث صحيحا ومتنه غري صحيح

وذلك بأن يعين إسناده صحيح بغض النظر عن بعض شروط السند , من ترقيعه بتأويله حىت يستقيم الكالم

وهو معذور ألنه مل , فقد يكون اإلسناد قال فيه فالن إسناده صحيح, الصحيح اليت منها أن ال يشذ وال يعل

  : قسمني والعلة كما قد تعلم إن شاء اهللا تنقسم إىل, تتبني له العلة

قد : فإذا قال قائلهم, والعلة الثانية هي اليت ختفى على كثري من العلماء فضال عن غريهم, علة جلية وعلة خفية

, ويكون املنت منكرا ضعيفا, يكون إسناد احلديث صحيحا؛ فهو ذا التأويل إما إسناد صحيح سامل من أي علة



فينبغي كما قلت آنفا أن يتوجه الناقد إىل احلديث بنقد  إذا عرفت هذه احلقيقة, هذا ال وجود له يف الدنيا

  .فإذا سلم السند سلم املنت, اإلسناد

ألم وجدوا أحاديث كثرية غري , وإال فتحنا طريقا على أناس يدعون أن اإلسالم ليس سوى القرآن فقط

للكفار املستشرقني  وخباصة حينما فتحوا باب النقد للمتون الذي يسميه بعض املعاصرين املقلدين, صحيحة

فلما توسعوا يف النقد مل يسلم هلم من احلديث إال القليل , يسمون نقد املنت بالنقد الداخلي, بالنقد الداخلي

  . ولذلك أيضا أعرضوا عن هذا القليل واكتفوا بالقرآن فخرجوا عن اإلسالم باسم القرآن, القليل جدا

ويكفي يف ذلك أن , وهو عندي صحيح مبجموع طرقه, احلسنخالصة الكالم حديث التسبيح ال ينزل عن مرتبة 

كان يصلي , يعلم طالب العلم أن أحد أئمة السلف وهو عبد اهللا بن املبارك إمام إمام أهل السنة اإلمام أمحد

فمثل هذا احلديث وقد , هذه الصالة اليت يريد أولئك الناس الذين ينقدوا متنا أن يسموها حبديث شاذ أو منكر

فال تغرت , وقد عمل به ذلك اإلمام, وبعضها ليس فيها إال الضعف اليسري الذي يتقوى مبثله, من طرق كثريةجاء 

هذا ما , أو يف احلكم على اإلسناد بالنكارة, مبا ينقل من الكالم عن بعض أئمة اإلسالم يف تضعيف أسانيده

  .عندي

ح فكنا نتكلم فقال ذكر أنه يكون كما قلت إنه بالنسبة ملا قلت كأم ذهبوا إىل مقدمة ابن الصال :السائل 

ومل أطلع عليه ولكن كان يف أثناء , وضربوا مثال على حديث يف البخاري, يكون السند صحيح واملنت فيه نكارة

  هل هذا يف البخاري؟ )أن النبي صلى اهللا عليه وسلم تزوج وهو حرام ( احلوار وأثناء املناقشة يقول 

  .يف صحيح البخاري نعم )زوج ميمونة وهو محرم ت( هذا , نعم :الشيخ 

  .مع هذا العلماء أنكروا هذا املنت, كأم يقولون هذا سنده صحيح ويف البخاري  :السائل 

, أن املقصود أنه قد يكون اإلسناد صحيحا أو املنت شاذا أو منكرا, هذا مثال صاحل ملا قلت لك آنفا :الشيخ 

ولكن حينما جتمع طرق احلديث فيتبني أن فيه علة او , ف يف هذا اإلسنادنظر الضع, أي صحيح باعتبار النظر

كيف وصاحبة العالقة , حينئذ ال يقول هذا املتبني لتلك العلة أو لذاك الشذوذ هذا إسناد صحيح, فيه شذوذ

ولذلك فهذا احلديث إذا قيل  )تزوجني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حالل ( : وهي ميمونة تقول 

ولكنه مل خيل من علة , إسناده صحيح فيجب أن يفسر بأن رجاله رجال الصحيح وهو كذلك فإنه صحيح

قادحة لو مل يكن حديث ميمونة املصرح بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوجها وهي حالل لقلنا كما قال ابن 

ذ هذا احلديث أما وقد جاء ألنه ليس عندنا ما يقدح ويبني شذو , عباس يف حديث الصحيحني تزوجها وهو حمرم

يف شيء آخر عندك أم أقول لك السالم  ...حديث ميمونة من طرق عدة أنه عليه السالم تزوجها وهو حالل 



  .عليكم؟

كأين قرأت يف أحد الكتب الستة واهللا أعلم أن أحد نساء , هل ورد, لو مسحت يا شيخ وهو خاص يب :السائل 

أو تقص , فهل صح السند أو هذا األثر, شعورهن أو يأخذن من شعورهنالنيب صلى اهللا عليه وسلم كن يقصون 

  من شعرها بغري نسك؟

  أنت قرأته يف صحيح مسلم؟, قرأته يف صحيح مسلم :الشيخ 

  .أنت أعلم مين :السائل 

هكذا نص  )أن نساء النبي صلى اهللا عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة (  :الشيخ 

  .يح مسلماحلديث يف صح

  يعين نقول جبوازه؟ :السائل 

بشرط واحد أال تقصد املرأة اليت تقص شعرها أن تتشبه بالكافرات أو الفاسقات من املسلمات وال أقول  :الشيخ 

  فهمتين؟, املؤمنات

ألين عند زوجيت وأخوايت ويردن العمل ذا وكنت , نعم أنا كنت يف توقف من هذا ويف حرية من أمري :السائل 

  .وقف عن هذا دائما وأمنعهم حىت أتوقف أو أقف على سند هذا احلديثأت

  .وإمنا بالقيد والشرط الذي ذكرته لك آنفا, ولكين أنصحك إياك أن تسمح هلن مساحا مطلقا :الشيخ 

  .طيب نستودعك اهللا ونسلم عليك يا شيخ :السائل 

  .آه سلم علي :الشيخ 

  .هالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركات :السائل 

  . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته :الشيخ 

  

, أنا عم أحكي من أجل لعلهم حباجة لك, فهل كان إسالمها حقيقي أم ملصلحة كما يفعلها البعض :الشيخ 

بدأ حيكي كما الرجل ما بعرف اللي , خذ احكي مع ابنها: قال, وأيضا الثاين ما عرف جييب, فما عرف جياوب

ومنطلقها يف حياا على مقتضى هذا اإلسالم , إذا كانت أعلنت إسالمها رمسيا كما يقولون, حنن نقدر نفيت عليه

, ابنها أخريا يقول ذهبت إىل العمرة عند اختها, صرحوا مجيعا أا مل تكن تصلي, فهي تدفن يف مقابر املسلمني

  .جيوز ذهاا إىل العمرة من أجل أن ترى أختها

  .بنتها: أبو ليلى 



املقصود فجوايب إذا كان منطلقها يف حياا يدل على إسالمها فهي تدفن يف مقابر , نعم بنتها, آه :الشيخ 

وإذا كان منطلقها يف حياا يدل على أا كلمة هي قالتها ما , املسلمني وال جيوز أن تدفن يف مقابر النصارى

حوادث كثرية من هذا القبيل ال  ويف, بتعرف شو الدوافع الشخصية اليت محلتها أن تسجل نفسها أا مسلمة

فإن تابوا وأقاموا الصالة (( , ألنه قول غري مقرتن بالفعل, فحينئذ ما له قيمة اإلعالن هذا, ختفى على اجلميع

بيعطي , سألت ابنها كانت تروح على الكنيسة يوم األحد, هكذا القرآن الكرمي ))وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 

فإن غلب على حياا أا كانت , ها؛ فعلى ذلك جتتمع وبتصفوا حياا كيف كانتأنا ما شفت: جواب فيه حذر

  .وإال يف مقابر النصارى, مسلمة تدفن يف مقابر املسلمني

  هل جيوز أن يدخلوا مقابر النصارى ويقوموا بدفنها؟: طيب وظيفة أمثالنا. جزاك اهللا خريا: أبو ليلى 

  .ال :الشيخ 

  .وال حىت ابنها: أبو ليلى 

وإذا , أما إذا ثبت أا مسلمة تدفن يف مقابر املسلمني, لكن تشييعها وكذا ما جيوز, ال ابنها ما يف مانع :الشيخ 

فأنا ما أقول ادفنوها هنا أو هنا ألين ما , ثبت أا كانت يف منطلق حياا ليست كذلك تدفن يف مقابر املسلمني

  .أعرف حياا

  .ها أو من يشاهدها يوميابالنسبة ألوالد, طيب: أبو ليلى 

  .هو ما أعطى جوابا :الشيخ 

لو نفرتض أن هذا الشريط مسعناهم إياه اآلن وبنقول أنت يا ابنها أو بنتها شو تشهدوا , أي نعم: أبو ليلى 

فإن كانت يعين معامالا , فربوا أنفسكم أمام اهللا, فسوف تسألون أمام اهللا يوم القيامة على هذه الشهادة, عليها

وإال إذا كانت معامالا وحديثها وأسلوا , فتدفن يف مقابر املسلمني, صالا مثل اإلسالم مثل املسلمنيو 

  .وأنتم مسؤولون عن هذا, وذهاا للكنيسة أو كذا فتدفن يف مقابر النصارى

انت فإذا هم حيكموا أا ك, حنن ال نعرف حياا هم أعرف, هذا كالمي يدور حول هذه القضية :الشيخ 

حنن أعطيناهم , فاحلكم يصدر من عندهم, وإال يف مقابر النصارى, مسلمة عمال تدفن يف مقابر املسلمني

  .مبادئ وبس

  . نعم وجزاك اهللا خريا يا شيخ: أبو ليلى


